
 Poznań, dnia 08.08. 2016 r.
DT.2.212.38.2016

INFORMACJA O PYTANIACH  2

Dotyczy : 
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –Budowa trzech zadaszonych kortów
tenisowych w Ośrodku Przywodnym Rataje, w Poznaniu os. Piastowskie 106A.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(  t.j.   Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  ), zwanej  dalej ustawą  , Zamawiający informuje, że wpłynęły
pytania do treści siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

1.  W opisie  projektu  budowlanego  projektant  dopuszcza  zastosowanie  alternatywnych

rozwiązań,  które  mają  spełniać  założenia  projektowe.  Czy  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  alternatywnych  rozwiązań  posadowienia  hali  oraz  przyłącza

energetycznego?

2.  W  opisie  konstrukcji  nawierzchni  jest  wymagane  aby  nawierzchnię  oddzielić  od

sąsiadujących  elementów terenu  za  pomocą  obrzeży  betonowych.  Przy  zastosowaniu

płyty sprężonej taki wymóg nie jest konieczny. Czy można odstąpić od wykonania obrzeży

betonowych.

3. W opisie projektu budowlanego oraz STWIOR projektant określił bardzo szczegółowo

parametry nawierzchni kortu ograniczając w ten sposób produkty konkurencyjne o bardzo

zbliżonych  parametrach  użytkowych.  Czy  Zamawiający  dopuści  nawierzchnię  o

następujących parametrach :

- Wyznacznik szybkości kortu (CPR)wg ITF = 29

- Współczynnik pośłizgu nawierzchni (COF)= 0,66

- Współczynnik restytucji nawierzchni (COR)= 0,84

4. W SIWZ Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia określając wymagane dokumenty
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potwierdzające  zgodność  oferowanej  nawierzchni  do  założeń  projektowych.  W  opisie

projektu  budowlanego  w  pkt.  5.5.4  nawierzchnia  powinna  posiadać  między  innymi

certyfikat  ITF 2 Stars,  a  wymóg ten nie  jest  uwzględniony w SIWZ. Czy Zamawiający

będzie  żądał  na  potwierdzenie  zgodności  oferowanej  nawierzchni  do  założeń

projektowych przedłożenia Certyfikatu ITF 2 Stars?

5. Przedmiar robót załączony do SIWZ zawiera cały zakres prac objętych projektem. Jaki

zakres prac uwzględniony w przedmiarze będzie w zakresie etapu I ?

6.  W  pkt  10  ppkt  4  SIWZ,  Zamawiający  żąda  załączenia  do  oferty  dokumentów

dotyczących oferowanej powłoki i nawierzchni kortu wymienionych w pkt 3 SIWZ; w pkt 3

SIWZ Zamawiający wymienia dokumenty,  które powinien posiadać materiał  powłokowy

PCV i  nawierzchnie  kortu  oraz  informuje,  że  będzie  żądał  ich  przedłożenia  na etapie

realizacji zamówienia.

Proszę o informacje, na jakim etapie Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów

dotyczących oferowanej powłoki PCV i nawierzchni kortu potwierdzających ich zgodność z

założeniami projektowymi?

Odpowiedzi :

ad.1

Przedmiot zamówienia należy wycenić i zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową

stanowiąca opis przedmiotu zamówienia.

ad. 2 

Przedmiot zamówienia należy wycenić i zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową 

stanowiąca opis przedmiotu zamówienia.

ad.3
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Zamawiający nie może dokonywać oceny oferty przed upływem terminu składania ofert.

ad. 4

Tak, oferowana nawierzchnia musi posiadać certyfikat ITF 2 Stars.

ad. 5

Przedmiar odejmujący zakres prac etapu I udostępniono na stronie Zamawiającego nr 

pliku dt.2.212.38.2016-12.

ad.6

Zgodnie  pkt 10 ppkt 4 SIWZ wymienione  w pkt 3 SIWZ  dokumenty dotyczące powłoki

PCV oraz nawierzchni kortu należy dołączyć do oferty. 

Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały (pozostałe, wszystkie inne),

Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości,  parametry oraz

zgodność z obowiązującymi  w tym zakresie normami i  innymi przepisami prawa oraz

wymaganiami opisanymi w SIWZ. Na etapie realizacji  zamówienia Zamawiający będzie

żądać ich przedłożenia.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  


